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Móricz Zsiga csodálatos kalandjai T alj ánor szágban
Hát az úgy volt, öcsém, — mesélte 

Móricz Zsiga, mikor hosszú és kalandos 
olaszországi útjáról hazatért — hogy 
biz én felcihelődtem, mert mondok, meg
nézem, milyen odakivül a világ! Sok 
mindent hallottam már a taljánokrul, 
Dante Alighierit is olvastam Babits-féle 
eredetiben, makarónit ugyan nem ettem, 
merthogy cipőpertlinek hordják azt mi
felénk Debrecenben, nem is a paprikás 
szalonnát kiszorító gyomortölteléknek, 
meg hallottam valamit az olasz csizmá
iul is, akiben macskát árulnak a ná
polyi piarcon. Fogtam hát a tarisznyá
mat, cókmókomat, miegymást, az asz- 
szonvt is magammal vittem, mondok:

mindég jó az asszony a háznál, kivált ha 
idegenben mászkál az ember.

Már a vonaton feltűnt, hogy az embe
rek nem mind beszélnek magyarul. Van 
olyan, aki németül, van olyan, aki frán- 
cosan gajdol. Mondtam is a feleségem
nek:

— Tán még majd azt is megérem, 
hogy Taljánországban nem értik meg a 
debreceni tájszólást, csak a palócot 
vagy a göcsejit, pedig ebbe nem vagyok 
úgy beleállapodva, mint az otthoniba.

Nem is értett meg az a huncut tálján! 
De amikor a tengerhez értünk, oszt meg
kérdeztem: ez már a tenger? — azt' fe
lelte a makarónipusztitó vasúti kondot- 
tore:
l  —  Már e!

Nini, hiszen ez érti a szép magyar 
szót, hát beszédbe álltam vele. Aszon- 
dom:

— A Balaton se kutya. Ha tenger is 
ez. de bizony viz a*!

— Viza, viza. — felelt- a tálján, de 
csak nem tudtam, mit akar, mert egyre 
a zsebemhez nyulkált. Mikor előszedtem 
az útlevelemet, nagyot kapott rajta, seb
tiben fellapozta és bólogatott:

— Viza, viza! Tutti in ordinációne.
(Már bogy a nyavalyába ne lett vóna

rendbe, mikor Pesten a kitűnő Santelli 
állította ki az olasz követségen.)

. . .  Állok a tenger partján. Különös. 
A tenger teli van vízzel. A vízben ha
lak vannak és odalent a fenéken kagy
lók. Fönt meg hajók, vitorlások. És 
ahogy a nap süt, hanyattvágódik az 
ezüstös csíkja a vizen. Vájjon megfigyel
ték ezt mások is előttem? És tudják az 
emberek? Nagyon szép volt. Beleköptem.

Fürdőző embereket is láttam. Biztosan 
pesti zsidók voltak. Debrecenben is csak 
a zsidók fürdenek. Furcsa! Mért für
dik annyit a zsidó, ez a különben okos, 
derék emberfajta? Egyszer megtudako
lom a Szomory Dezsőtől. Aszongyák, a 
tenger vize jót tesz, elzsongitja, kivasal
ja az idegeket. Lehet. Majd ezt is meg
kérdezem Pesten.

A városban mindenfelé házakat, szob
rokat, embereket találtam. Ez számomra 
meglepetés volt. Sokáig csak a debre
ceni vásáron láttam sok embert. Pesten 
már kevesebbet láttam, különösen a Víg
színházban, a Vadkan előadásán. Igaz, 
a Riviérán többet láttam, de nem a 
„Riviérádnál.

Megálltunk egy műemlék előtt. És 
eszembe jutott, mért nincs Miskolcon 
ilyen műemlék? És mért nincs telerakva 
Szeged a pápaság márvány- és bronz
emlékeivel? Vagy mért nincs száz meg 
száz renesszánsz-korabeli kastély a Hor
tobágyon? Azt hiszem, azért, mert a 
nagyurak nem engedték, hogy a csikó
sok, a kanászok meg a kisbirók követ 
faragjanak, szobrot emeljenek, ötvös
munkát remekeljenek. És miközben a 
Vénusz-szobrokat néztem, nagyokat ká
romkodtam magamban. Nem mondha
tom meg. hogy milyen szókkal, de majd 
a legközelebbi darabomban elmondatom 
a naivával.

Mikor a hazulról hozott szalonna meg 
a hamuba sült pogácsa elfogyott, mu
száj volt, hogy vendéglőbe menjek. Fene 
tudott volna eligazodni a szűk utcák
ban, ha az a jó büdös tálján olajszag 
nem árulta volna el messzirül, hol van 
az „albergo". Belépek, hát majd eláll a 
lélegzetem. Egy tálján akkora szál ma
karónit evett, hogy a vége már kigyött, 
mikor az elejét még a szájába tolta. 
Gondoltam: komédiás, aki mutogatja
magát, hát két lírát adtam neki.

—  Grácie, — felelte.
— Gráci-e? — formedtem fel. — A 

fenét! Pesti vagyok én. Azaz, hogy deb
receni.

Tetszett neki a szó. Felugrott, átölelte 
Aztán együtt szopogattuk a „chianti*'-L

— Mussolini, — mondtam én a tizedik 
pohárnál.

— Ristorante, — felelt ő és koccintott.
— Szép neved van, — hízelegtem 

neki. — Io sono Sigismondo Mauritio.
A tálján szó nélkül a nyakamba ug

rott.
— Móricz Zsiga! — kiáltott kitörő 

örömmel. — Móricz Z siga !... Hát hogy 
kerülsz ide, pajtás?

Majd megfagyott bennem a vér.
— Hát te . . .  hát maga . . .  hát kend ..  .. 

magyar ember?

— Noná egy olasz! — rikkantotta el 
magát ékes pesti nyelven.

— És mit csinál itt?
— Előevő vagyok ebben a ronda ma

karóni-kifőzőben. A taljánoknak már ki
fordul a gyomruk a makarónitól, ennek 
a vendéglősnek pedig tiz vágón slussza 
van makarónira és mindenképpen étvá
gyat akar csinálni a vendégeinek. Ilyes
mire is csak egy pesti B-listás tőzsdés 
kapható, mi?

Nagyon megsajnáltam. Egy tucat pur- 
gót adtam neki. ügy hoztam magammal 
még Pestről, a Dante magyar purgató- 
riumából.

. . .  Ezzel visszautaztam Magyarország
ba. Mikor a vonatról búcsút intettem a 
tengernek, olyan zöld volt a viz. Tenger
zöld. Vájjon megfigyelték ezt mások is 
előttem?

De azért az a kis pocsolya a szülő
falumban a felvégen, az mégis csak kü
lönb. Annak a színét próbálja utánozni 
a tenger! Ha még annyi vize lenne hozzá, 
akkor se tudná.

Molnár Jenő



24 szám BORSSZEM JANKÓ 3 oldal

A Kormány Tihanyban

B eth len : Az ördög érti e z t  Egyre azí
BETHCEN és a visszhang folyton azt

feleli : KCEBECSBERG

Desdemona
zsebkendője

Zozot egy jóbarátom mutatta be a 
strandon.

— Jöjjön a vízbe — indítványoztam.
— Hová gondol? Ilyen őrültséget nem 

csinálok.
— De hiszen fürdőruhában van . . .
— Éppen azért.
A homokban maradtunk. Később beval

lotta, hogy nem is annyira a viztől fél, 
mint inkább a férjétől, aki féltékenységé
ben a legesztelenebb dolgokra ragadtatja 
el magát. Egyszer például bekormozott 
arccal, mint kéményseprő jött be a la
kásba, hogy kilesse, vájjon távollétében 
a felesége nem fogadja-e udvarlója láto
gatását? Máskor pedig elutazást színlelt 
és éjjel mint betörő mászott be az abla
kon. Tavaly nyáron belebujt az utazó- 
kosárba és feladatta magát közönséges 
podgyászként, hogy meglepje nyaraló fe
leségét.

— És most attól tart, hogy férje a víz 
alatt ránk leselkedik?

— Tőle kitelik.
A veszély izgatott. Teljes erővel csap

tam a szelet. Másnapra randevút kértem 
az Abázzia-kávéház eíótt. Pont hatkor.

— Ott leszek.
Forró kézcsókkal váltam el. Bucsuzá- 

sul egy zsebkendőt kaptam tőle.
Másnap siettem, hogy még idejében ott 

legyek. Izgatottan jártam fel és alá, mi
közben Zozo ijedt kijelentései jutottak 
az eszembe.

— Férjem eddig minden randevúmat 
meghiúsította. Képes kibújni a föld alól 
is . . .

A földalatti villamos lejáratára pillan
tottam. Valóban, nem is olyan lehetetlen, 
hogy Zozo férje kibújjon a föld alól. 
Gyanakodva néztem a hordárra. Idegesí
tett a tekintete. Hátha a férje? Egy autó 
állt a kávéház előtt. A soffőr arcát elta
karta a védőszemüveg. Átcsapott rajtam 
a nyugtalanság. Zozo férje volna? Egy
szerre csak a járókelők között feltűnt 
egy jól öltözött úriember, aki kutató 
szemekkel figyelte tétovázó mozdulatai
mat. Elfordítottam a fejemet. Éreztem, 
hogy megfagy bennem a vér.

— Ez a férj.
Igyekeztem közömbösnek látszani. Szi

varomra gyújtottam. Fújtam a füstöt. 
Soha nem volt még ilyen lámpalázam. 
Még a fogam is vacogott.

Az idegen férfi egyenesen felém tartott:
— Pardon, hogy megszólítom . . .
A torkom elszorult. Ösztönös védeke

zéssel zsebembe nyúltam a revolverért.
A férfi egészen hozzím hajolt. Halkan, 

suttogva mondta:
— Van egy tucat zsebkendőm. Féláron 

eladom . . .
Megkönnyebbültem. Éppen ki akartam 

fizetni a tucat zsebkendő órát, amikor az 
idegen megszólalt:

— Kérem, a tucatból egy darab kiány- 
zik . . .  De, ha ön megveszi, együtt lesz 
mind a tizenkettő . . .

— Hogyan? — csodálkoztam.
— Miután a feles jgem eggyel már meg

ajándékozta tegnap. D.

RAJTAÜTÉS
—  Az orvosom eltiltotta a dohányzást.
— Miért?
— Nagyon romlik tőle a memóriám.
— Ne mondja! Nem adna kölcsön száz

ezer koronát?

BORSSZEM
Ha igaz az, hogy a legtöbb férj a fele

ségén keresztül gyűlöli az anyósát, mért 
nem fordul elő viszont, hogy az ember a 
szeretőjén keresztül beleszeret a tisztelt 
babája mamájába?

VASS JÓZSEF MONDÁSA
Akik ismerik Vass József minisztert, 

gyakran hallják tőle ezt a kifejezést:
— Pajtás, ez nem járható ut.
Olyankor mondja ezt a miniszterelnök

helyettese, mikor valami ügy nem egé
szen „kóser**.

Most az történt, hogy Vass József 
nem ment el Tihanyba. Na, ezt igazán 
nem csodáljuk. Aki csak egyszer járt 
Tihanyban, az tudja, hogy ott —  pláne 
eső után — egyetlen járható ut sincsen.

— Az iskolai szünetet meghosszabbí
tót ták. Vájjon mikor fogiák a váltókat is 
prolongálni?

GAM BRINUS

I HA ÉLNE

NEKTÁR1 GVÓGYTÁPSŐRTINNA
IITTf l I T  M M — — —
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K I S  T Á R C A

BEETHOVEN
Irta. S x e n e s  B é l a

Épp jókor jöttem, a Mester már a 
zongoránál ül, még vár egy kicsit, na 
gyerünk, gyerünk, üljenek már le a he
lyükre. Milyen nagyszerű helyem van, 
pont a sor elején, a jobboldali második 
ajtón futok majd ki a ruhatárba. A 
jegykisasszonynak holnap elküldöm a 
zserbót, más emberek verekedtek a je
gyekért, küldök neki egy fél kilót, de 
nem csokoládét, csak vegyeset. Ahá, már 
kezdi: Beethoven, szonáta c-moll op. 13. 
(Pathétique), Beethoven, Beethoven, 
Beethoven, csupa Beethoven van a mű
soron, ja igaz, ez egy Beethoven-spe
cialista, azt mondják, nincs még egy 
ilyen a világon.

Határozottan csinos ember, hasonlít 
egy kicsit a Vadászhoz, a könyvelési 
osztályból. Na most egyszerre milyen 
gyorsan mozognak az ujjai, nagyszerű 
technikája van, innen kitünően látni, 
holnap feltétlenül elküldöm a zserbót a 
kisasszonynak. Egészen fiatal ember, 
legfeljebb ha negyven. Jó női lehetnek 
egy ilyen embernek, nálunk a bankban 
mind odavannak érte, na ja, nem lehet 
csodálni, ott ül a pódiumon, a fejét 
kissé oldalt tartja — azt hiszem, kopa
szabb, mint én, nem ér az a haj viz sem
mit, a borbélyom egy svindler. Szép, 
amit játszik. Hogy lehajtja a fejét. 
Affektál? Vagy muszáj neki igy csi
nálni, lehet, hogy másképp nem megy. 
Mire gondolhat egy ilyen ember oda- 
fönn? Kényelmetlen lehet, ha az embert 
annyian nézik, de ó azt már megszokta, 
mindenesetre jobb érzés neki, ha sokan 
nézik, mintha kevesen.

Mennyit kaphat ezért az estéért, 
mennyi jövedelme lehet, óriási! —  leg
alább annyi, mint nálunk egy igazgató
nak. Milyen hecc volna, ha az igazga
tót felültetnék ide a Zeneakadémia do
bogójára és rá parancsolnának, hogy 
igazgasson és köröskörül rengeteg em
ber mind őt nézné, csinos volna Keleti 
igazgató ur a kopasz, hegyes fejével. Ez 
nagyon nehéz lehet, amit most játszik, 
perfektül zongorázik, az bizonyos. Gyű
rött az inge. csak egy kicsit, attól, hogy 
úgy ráhajlik a zongorára. Szép gyé
mánt inggombjai vannak, istenem, neki 
ne legyen? Határozottan érdekes feje 
van. nem egy kimondott szépség. Zsidó? 
Azt mondják, nem. Most abbahagyta. 
Hogy tapsolnak! Mi jön? Andante F- 
dur? Nem, ez csak a második tétel. Most

(Adóm és Éva kiüzetvén a Paradicsom
ból, legelőször is lakást keresnek. Hosz- 
szu gyalogolás után végre egy barlang 

bejáratánál megállnak.)

ÉVA: Itt szívesen laknék. Az ablak 
éppen a korzóra nyílik.

ÁDÁM: Honnan tudod, hogy ez itt a 
korzó?

ÉVA: Útközben három majommal ta
lálkoztunk. Már pedig ahol ennyi majom 
van . . .

ÁDÁM (előrelátó bölcseséggel) : Hát
ha Voronoff elől menekültek ide?

ÉVA: Csak semmi anakronizmus, éde
sem. Az emberiség e pillanatban még egé
szen fiatal, majommirigyek nélkül is. Gye
rünk, nézzük meg a lakást.

ÁDÁM: Csöngess be a házmesternek.
ÉVA: Ki itt a házmester?
ÁDÁM: Csakis Lucifer lehet.
ÉVA (nézi a barlang bejáratát): Nem 

találok sehol se cédulát.
ÁDÁM: Azt hiszed, még mindig a Pa

radicsomban vagyunk? Elmúltak már 
azok a boldog idők, amikor egy kiadó 
lakást a kapukon hirdetni kellett.

ÉVA: De elfelejted, hogy mi vagyunk 
az első emberpár és hogy előttünk senki 
sem foglalhatta el ezt a lakást.

ÁDÁM: Kérlek, hát nem olvastad? 
ÉVA: Mit?
ÁDÁM: A lakáshivatal nem szűnt meg, 

tovább folytatja áldásos működését. . .  
Jeremiás siralmai, harmadik bekezdés . . .

ÉVA hirtelen): Ha nincs cselédszoba, 
én be se költözöm.

ÁDÁM: Minek nekünk cselédszoba,

valaki köhögni kezd. Kész hecc, hogy 
rájött az emberekre. Előttem egy kövér 
nő szégyeli magát, nem mer hangosan 
köhögni, a zsebkendőjét a szája elé tart
ja, de annál rosszabb, minden ember 
ő rá néz és végül mégis csak muszáj 
köhögni. A Mester egészen ráhajlik a 
zongorára, mintha meg akarná csókolni 
a billentyűket.

Hová menjek hangverseny után vacso
rázni?

A ZENÉSZEK ÉS MOZISOK
A zenészek hadilábon állnak a mozi

sokkal. Hm, hm! Se filharmónia, se film- 
harmónia?

NÉMET NYELVÓRÁN
— Kérem, tanár ur, hogy mondják: 

dér Pyjama, vagy die Pyjama.
— Erre nehéz megfelelni. A pizsamá

nál nem lehet megállapítani a nemet.

amikor nincs is cselédünk? Jól tudod, 
hogy pénz nélkül állok és az a kis mun
kanélküli segély, amit a népjóléti ark
angyaltól kapok, a félfogamra is kevés...

ÉVA: Oh Ádám, ez rettentő. . .
ÁDÁM: Hja, mióta B-listára tett Mi

hály arkangyal, mióta kivonultunk a 
Paradicsomból, hiszen tudod . . .  Most 
kezdhetem eu*flről megint. . .

ÉVA (sírva fakau/: Magam mosogas
sak? És egyedül főzzek? Jaj, olyan éhes 
vagyok.

ÁDÁM: Itt van az alma, amellyel meg
kínáltál. Én jóllaktam vele egy egész 
életre . ..

ÉVA: Jöjj Ádám és nézzük meg a la
kást. Hiszen ha B-listások is lettünk, 
azért talán jut a számunkra egy ötszobás 
konfortos utcai lakás, balkonnal a fél
emeleten . . .  Azt rebesgetik, hogy az ark
angyalok nevére egymásután építik azo
kat a barlangokat, amelyeket nem tudni 
miért, udvarnak neveznek e l . . .

ÁDÁM (nézi a barlangot): Hah, mit 
látok!

ÉVA (ijedten): Mi az?
ÁDÁM (elsápad): Olvasd el, mi van 

kiírva a bejárat fölött.
ÉVA (olvassa a bevésett betűket):

Beth-len-ud-var. . .
ÁDÁM: Rosszul ejtetted ki. így kell 

olvasni. Bétlen-udvar . . .
ÉVA: Bétlen? Hát az mit jelent?
ÁDÁM: Azt jelenti, hogy itt csak bét- 

lenek lakhatnak. Ágrólszakadt szegény 
bélistásoknak itt nincs h elye ... SzedjÜK 
a sátorfánkat. Éva . . .

PARVENU ASSZONYNÁL
— Ismeri Strindberget, asszonyom?
— Oh igen! Istenem, milyen gyönyörű 

kilátás nyilik róla . . .

M e g fia ta lít ja
néhány koronáért bármilyen öreg 
cipőjét, ha elviszi a most meg

nyílt, m od ern ü l felszerelt

Lipótvárosi clpüüzem-hez
Budapest, V. kér., Tátra-utca 4. sz 

Garantált tiszta bőranyagból ! 
Külön méríékoszídly

E. M.
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Miért ment épen Tihanyba a kormány?
Több irányba kiküldött tudósítónk jelentései szerint politikai körökben hiába 

erőlködtek, hogy kitalálják: miért éppen Tihanyba ment a Bethlen-kormány. A 
Földtani Intézet kísérleti telepén is behatóan foglalkoztak a problémával és a 
különféle torziós és re torziós ingák tartós kilengései után megállapították, hogy 
a kormány azért ment Tihanyba, mert ez az egyetlen hely, ahol a mandátumok 
meghosszabbításának még visszhangja van.

y V e m  i p  a s ,  —
hogy Fedák Sári táviratilag gratulált 

Darvas Lilinek a salzburgi ünnepi játé
kokon aratott sikeréhez;

hogy Nagy Endre sárgaságba esett az 
irigységtől, mert Békeffi Lászlónak olyan 
egészségtelen ,,bazsarózsás“ szine van;

hogy a szezon slágerét Bús-Fekete, 
Békeffi, Raggamby és Pékár közösen 
Írják;

hogy Fedák Sári nagyon megharagu
dott, amiért nem ő vele játszatták a ,,Ba
zsarózsát**;

hogy a Hegedűs-turné külföldi előadá
sain Horti Sándor autón játssza meg az 
őskori pogány lovas játékot;

hogy a kormány két milliárdot adott 
egy éhező magyar Írónak külföldi felol
vasó körút tartására;

hogy Hevesi Sándor azért megy előadá
sokat tartani vidékre, mert a tavalyi sze
zon után Ítélve odavaló;

hogy a Vígszínházban posztófüggönyt 
csináltat Roboz, mert nem akarja, hogy 
azt higyjék, hogy nála se pénz, se posztó;

hogy Farkas Imre kétségbe van esve, 
hogy nem kapta meg a szegedi színházat 
és igy most szegény Pesten lesz' kényte
len elöadatni a daljátékait.

A FINOM FŐNŐK
— Mondja csak, kisasszony, van va

lami dolga vasárnap este?
— Nincs, éppenséggel nincs, — felel 

reménykedve a kisasszony.
— Akkor próbálja meg, kérem, és je

lenjen meg hétfőn valamivel pontosabban 
az irodában. é

EPILÓGUS
A Szent István-heti játék 
Hozott sikert, de picit.
Nagy újra csak egy dolog volt:
A deficit.

KEDVES BORSSZEM JANKÓ!
Egy budai korcsmáros a napokban föl

kereste az egyik színház karmesterét. 
Ékes fajmagyarsággal a következő kérést 
terjesztette elő;

— Wissen’s, Herr Kappellmeister, ich 
brauch für mein Gartenfest so a Quartett 
von a zehn bis zwölf Mann.

KIÁLLÍTÁSI HÍR
Az Iparcsarnokban rendezett borászati 

kiállításon, bár az idő rendkívül kedvező 
volt, a jelenvoltak közül számosán el
áztak Egyes% verziók szerint több kiállító 
ugyanakkor beállított.

MEGJELENT
104 VÉNNYEL !

Kérje minden fűszer-és csemegeüzletben) 
Ha ott kifogyott volna, kívánatra ingyen 
küldi gazdasszonyoknak, szakácsnőknek, 
háztartási iskoláknak, vendéglősöknek

Dr. H. D
VIII. Vig-ucca 25.

BÁRÁNY ISTVÁN USZÓBAJNÖK

aki akkor van kint a vízből, amikor bent 
van a vízben.

Mutatványszámot kérők, figyelem!

«
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Az ember a nyakán lévő szemöl
csöt használhatja gallérgomb gya
nánt.

Az ember lefekvés előtt megál
líthatja az óráját, hogy ne rongá- Js
lód jón. *

Az ember nem tesz pontot az i Q)
betűre, hogy tintát spóroljon.

Az ember krumplit ültethet a 0» 
felesége sírján, hogy ebből is 
hasznot húzzon. q

Az ember ezt megteheti. Még JJ 
mindig dzsentlmén-számba megy *+ 
azzal az emberrel szemben, aki h 
mutatványszámokat kér egy újság- B 
tói és mikor befizető-lapot küld j j  
neki a kiadóhivatal, visszaküldi 3 
azt. *

(Ezt egy amerikai lapkiadó 
tette közzé az újságjában. Habo
zás nélkül a magunkévá tesszük.)

SZÍNHÁZ ÉS SPORT 
■— Tudod, hogy a Bazsarózsás Rag

gamby Fluck Andrásnak az öccse Fluck, 
a hires futó?

— Azt megengedem, hogy az öccse fut, 
de a darabja nem fut soká.

HisóKura a Maqcis-Tátrában
Dr. Müller kir. tanácsos tátraházai szanatóriumában hizó- és fekvőkura vérszegénységnél, légző- 
szeivi hurutoknál, Basedownál naponta ötszöri étkezéssel, lakással, kurtaksával 45 es. K. E lső
rendű konyha házi kezelésben. Reichenhalli inhalatorium. Röntgen-, hydro- és elektrotherapia

F ö lv é te l , p r o s p e k tu s , v iz u m s z e r z é s  Tátrafyáza b u d a p e s t i  ig a z g a tó sá g á 
nál, b a n k m e g b iz o ttu n k , a N ia gya r-O la sz R a n k  A m d rá ssy-u ti  5 . fió k fa  utfán d .e .lO -l-ig  Tel28-53
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B O R S S Z E M  J A N K Ó  A  S Z ÍN H Á Z B A N

Dr. Bazsa Rózsi
(Pirospozsga 3 felvonásban)

Irta ; Ragambagamb, konferálja : Végeffi

I. FELVONÁS

(Falusi udvar, ámbitus és egyéb tős- 
gyökerek.)

KOROM MÁTYÁS GAZDA (Dr. Bazsa 
Rózsi férje): No Rózsi, ma lesz a vá
lasztás.

DR. BAZSA RÓZSI: Bár mán régen 
lett vóna, akkó nem kendet választom 
magamnak.

KOROM MÁTYÁS: Ne elégeaetlenkedj 
mindig, te. Azé mer egyetemi oskolát 
jártál, mán igy kő bánni a szegin gaz
dálkodó emberrel?

DR. BAZSA RÓZSI (a megnemértett 
nők rezignáltságával): A  rosseb egye ki 
kendet, vén iflulya.

CSORTOS (mint államtitkár, belép, 
persze zamattal): Aggyisten, Koromné 
asszony, hét hogy ityeg a fityeg?

DR. BAZSA RÓZSI (csókra nyújtja a 
kezét): Köszönöm méltóságos uram, csak 
megvagyunk. Hát méltóságod (intelli
gensen) hogy exisztál?

CSORTOS: Milyen csodás műveltségű 
parasztasszony!

DR. BAZSA RÓZSI: Parasztasszony? 
Nem rossz. Ez összetéveszt Fedákkal. 
(Titkos büszkeséggel.) Pardon, méltó
ságos uram, én csupán egyszerű paraszti 
műveltséggel rendelkezem, hiszen mind
össze csak a Sorbonneon, a jénai és a 
páduai egyetemen doktoráltam.

SOKOROPÁTKAI kegyelmes ur: Aunye, 
a zannyát! Hát ez is numeraklauzulás? 
Pedig olyan rendes fehérnépnek nézné az 
ember.

CSORTOS: Asszonyom, ön olyan mü
veit, mint egy miniszter vagy legalább is 
egy Dob uccai fűszeres lánya. (Magában) 
Megválasztatom képviselőnek.

KOROM GAZDURAM (belép): Hé, 
Verőn! Anyjuk! A Borcsa lebabázott.

CSORTOS: Mi az? Mi történt?
DR. BAZSA RÓZSI: Semmi, méltósá

gos uram, a Boriska húgom... (finoman) 
lekollokvált.

II. FELVONÁS
(Lipótvárosi szalon. Bankárok, képvise
lők. dzsentrik, kitértek és egyéb főtaná

csosok.)

TARNÓCAI CHÁJIM JACQUES: Mi
csoda asszony ez a dr. Bazsa Rózsi! Kár, 
hogy katolikus. (Gőgösen.) Mi reformá

tusok nem szeretjük ezt 3 sablont. Hja, 
de nem lehet mindenki ilyen egy keresz
tyén, mint az én őseim. (xMagában.) 
Nebich!

DR. BAZSA RÓZSI (belép).
CSORTOS: Királyné rózsája, meghalok 

érted.
DR. BAZSA RÓZSI: Tegye, my dear* 

(Hanyagul.) Cerspringeroljón, mon cher!
SOKOROPÁTKAI: De rövid a szoknyá

ja, lelkem képviselöasszony. Ugyan mán 
miért nem hosszabbítja meg a mandátu
mát?

DR. BAZSA RÓZSI: Shoking!
SOKOROPÁTKAI: Sok a fenét! Hisz 

alig van magán, lelkem.
CSORTOS: Bazsa Rózsám, Rozett, le

gyen a feleségem.
DR. BAZSA RÓZSI: Hogyne, hogy 

majd nekem is gyermektartási pert kell
jen indítani maga ellen, mint a Bamber- 
gernek. «

CSORTOS: Pedig, hogy elvenném én 
magát.

DR. BAZSA RÓZSI: Hát el is vehetne 
szives örömest. Jó párti vagyok!

CSORTOS: Jó párti?
DR. BAZSA RÓZSI: Bizony. Egységes

párti.

CSORTOS (mint miniszter bejön).
DR. BAZSA RÓZSI: Csakhogy itt vagy 

pofám.
CSORTOS: Micsoda bizalmaskodás ez! 

Hogy mer itt pofázni? Maga Bazsarózsa!
DR. BAZSA RÓZSI (megvetóeu): Te 

Liliom!
CSORTOS: Na, ne mérgelődjön, kicsi

kém. (Melegen ) Mondja hát komolyan, 
hozzám jönne?

DR. BAZSA RÓZSI: M-gához?
CSORTOS: Igen. A lakásomra.

DR. BAZSA RÓZSI: Maga vén kéjenc. 
Tulajdonképpen mit csinálna maga egy 
ilyen friss virágs/állal, mint én?

KOROM MÁTYÁS GAZDURAM: Itt
vónék a deputáció miatt.

CSORTOS: Deputáció?
KOROM GAZDA: Pardony, reputáció. 

Mer hát elviszem most az asszonyt, ne
hogy elmalackoggyon a darab.

DR. BAZSA RÓZSI: Megyek, kisuram. 
(Ábrándozva.) Kenyeret dagasztani, tész
tát gyúrni (dühösen Csortos felé) ezt a 
vén öncsacsenert úgyis hiába gyúrtam.

CSORTOS: Micsoda asszony! Micsoda 
őserö! Ezé a magyar jövő. (Föllelkesülve 
a frázisoktól.) Éljen a magyar föld! Él
jen a magyar Féld! Éljen Sokorópátkai! 
Éljen Kuna Pé! Éljen Ragambagamb! 
Éljen Végeffi! Éljen Csortos!

♦ (Függöny.)

EP1LÖG

Végeffi László (konferál)): Hát kérem 
szépen, mélyen tisztelt hölgyeim és 
uraim . . .  egy kisgazda-darabbal állunk 
itt szemben . . .  náhmlich . . .  Dr. Bazsa 
Rózsi. Nem rossz. . .  ugyebár? Hogy 
miért doktor? A Szabó Juci miatt. Gon
dolták a szerzők: wass kann man wis- 
sen? . . .  hátha olyan sikere lesz . . .  És 
hogy miért darab? Hát kérem, mentem a 
körúton a Ragambagambbal és ott talál
tuk ezt a darabot. Szép meleg darab. . .  
Unberufen. És mit szólnak kérem a sze
reposztáshoz? A Berki L ilihez... Hát ezt 
meg kell nézni. De a Fedákot is meg kell 
nézni, kéremszépen. Hogy nem ő kapta a 
szerepet. Aztán, ugyebár, a Csortos. 
Ahogy az k ijö n ... Hogy: éggyisten Bé- 
zsérőzsém. Hát kérem szépen, kell ennél 
több irodalom a színpadon? De azért cu- 
fellig gészen jó darab. És micsoda siker! 
A Zsirkaynak legyen mondva! És hogy 
tódulnak az emberek! Hogy tódulnak, 
kéremszépen . . .  kifelé a színházból az 
első felvonás után. És azt mondják egy
másnak: Micsoda darab! És az öklüket 
rázzák, kéremszépen: Te jóisten, micsoda 
darab! ( HESZ)

JÖVŐRE MÁSKÉP LESZ
Mint értesülünk, a jövő évi Szent 

István-heti ünnepi játékok keretében a 
rendezőség Tőkés Annát is föllépteti, 
hogy legyen a vállalkozásban végre egy 
tőkés is.

A TÁRSSZERZŐ KIBÚJIK
— Te, mondd csak, mért nem hagynak 

a komoly kritikusok annak a Bazsarózsá
nak Békeffit?

— Na hallod! Miért hagynának neki? 
Hiszen Raggamby irta.
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Pesti erkölcsök
/

-  Nem, Pali, nem lefiet. . .  Kiskorúaknak tilos a beme
net és tudja, Qogy én még csak a negyedik Qónapban 
vagyok. ..

21. szám

A  f é r j
0

— Egy kis modern állattan —
Az idegen férfi nem a saját, hanem egy 

idegen nö elhatározásából megnősül, 
majd hosszú szenvedés után nem hal 
meg, mert a neje erre sem ad neki kime
nőt. A nösülés 25—30 éves korában tör 
ki a betegen. A fiatal férfi szépen fejlő
dik, felnő, úgy néz ki, mintha semmi baja 
sem volna és egyszerre csak megnősül. 
Mielőtt a nösülés kitör, a betegen akut 
pénztelenség, vagy heveny szerelem jelei 
mutatkoznak. A betegség egy gyötrő, 
idegesítő kinövéssel jár, melyet népiesen 
feleségnek neveznek. Vigasztaló e beteg
ségben az, hogy a kinövés a „válóper'* 
nevű műtéttel leoperálható, mely után a 
beteg úgy érzi magát, mintha újjászüle
tett volna.

A férj külseje hasonlít a normális em
berekéhez, csak fáradt, lompos és bus- 
komor. Zoologice a hasznos háziállatok 
közé sorolható: igavonásra kiválóan al
kalmas. Egyébként főzésre is használ
ható. A feleség vagy őt főzi, amikor ki 

%akar csalni valamit tőle, vagy az udvar
lóját főzi általa, de részére a legritkább 
esetben főz. Ezt a műveletet rábizza a 
szakácsné cimü jóléti intézményre, amely 
süt, főz és lop.

A férj igen tanulékony. A női öltözkö
déshez szükséges szakkifejezéseket sziv- 
béli utálattal bár, de kívülről megtanulja. 
Csak jól kell dresszirozni. Különös is
mertető jele, hogy állandóan a földet 
túrja, ahol pénzt és lakást keres. Te
nyésztésével a lányos mamák foglalkoz
nak előszeretettel.

Általában szívesen barátkozik a nő 
nevű macskafajtával, csak attól az egy 
példánytól irtózik, amelyik a felesége. 
Egyébként nem túlságosan buta, csak 
ami rossz felfogását kiválóan jellemzi: a 
csecsemők táplálását a mai napig sem 
volt képes megtanulni. —vits.

Legszebb Legjobb Legolcsóbb

PAPlan PAPlan PAPlan

Kárpitosáru, vas- 
és rézbutorgyára
SZŐNYEG. POKRÓC. FÜGGÖNY, 

ágy- és asztalterítők, gyermekkocsik, 
nyugszékek. leányszoba-, előszoba- és 
kertibútorok, ernyők és sátrak minden 

kivitelben kaphatók

Gichner János
Budapest, VJL, Erzsébet-körut 20. sz.

Nagy katalógust 4000 K ellenében 
postán küldök

BÜNTETÉSBŐL KÖZÖLJÜK
Biró: Mi a foglalkozása?
Vádlott: Meteorológus vagyok.
Bíró: De itt az áll az iratokban, hogy 

kuruzslást folytatott és titkos betegsége
ket gyógyított. Eszerint ön meteurológus.

Vádlott: Kérem, ej. nem áll. Én egé
szen visszavonultan éltem.

Bíró: Vagyis remeteurológus. No és mi
ből élt?

Vádlott: Néha bementem a városba és
csereberéltem.

Biró: Csereberélt, tehát cseremeteuro- 
lógus. És mit adott cserébe?

Vádlott: Lencsét termeltem, tehát len
csét adtam cserébe.

Bíró: Szóval lencseremeteurológus. Ti
zennégy napot fog ülni. Most pedig: Is
ten velencseremeteurológus. (H. M.)

ASSZONYOK EGYMÁS KÖZT
— Én nagyon jól neveltem az uramat. 

Még soha egyetlen durva szót sem mon
dott nekem .

— Milyen kedves ember lehet!
—  Az nem . . .  csak óvatos.

. . .  n é lk ü l
T a n á r :  Pali, tudnál-e egy-két ne
vezetességet élmondani Magyaror
szágról ?
P a l i :  Igenis, tanár ur. Magyar- 
ország az egyetlen ország a világon, 
ahol királyság van király nélkül, ég 
az egyetlen ország a világon, ahol 
pengőszámitás van pengő nélkül.
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fpallo, Qallo...^
itt a K on tin en s  

1cg/obt> te le fo n fa  !
Illetékes körpk kijelentették, hogy 

őszre nagy reformok várhatók a tele
fon körözés hogy Európa legtökéle
tesebb telefonközpontja itt Pesten 
lesz látható, (de semmiesetre sem 
hallható.) Alább felsorakoztatom azo
kat a reformokat, amelyek a türel
mes pesti előfizetőket végre boldoggá 
teszik a földön (tudniillik az An
gyal-földön).
\. A telefonközpont bárkinél szívesség

ből ingyen helyettesíti az anyakönyvi hi
vatalt és parancsszóra összeköti a háza
sulandó feleket. Ugyanezzel a fáradsággal 
szét is kapcsolja őket.

2. A központ elvállal minden felelőssé
get. Sürgős esetekben azonban nem felel.

3. Politikusok beszélgetésénél szem 
előtt tartja a házszabályokat. Mielőtt 
mondanivalójukat befejeznék, csengetés
sel fojtja beléjük a szót.

4. Újítást honosít meg a perrendtartás
ban is. Elítélés esetében a vádlott azon
nal összeköthető.

5. Markó uccai előfizetőivel a központ 
drottalan távíróval, az úgynevezett 
Marko-nigrammal tartja fenn az össze
köttetést.

6. A központ Ígéri, hogy ezentúl min
den reggel bemondja a nap nevét. Pél
dául csütörtökön csütörtököt mond. Jelzi 
a nap keltét, nyugtát. Főleg a nyugtát.

7. Végezetül a központ kilátásba he
lyezi, hogy a közeljövőben eddigi gya
korlatától eltérő újítást honosít meg. Az 
előfizető ugyanis egyszerűen leakasztja a 
kagylót, füléhez emeli, amire a központ 
— csodálatos! —* azonnal felel. A leg
nagyobb vívmány lesz ez, amely méltó 
feltűnést fog kelteni az egész vonalon. 
Ezzel az újításával valóban jogot formál 
a központ a ha//hatatlanságra.

DYMI.

Ezüstevőkészletek 
speciális üzlete!

Budapest. IV., Muzeum-körút 17

B a ra n go lá s  
a sa  jtódzzsu n y é lb e n

Cím és szöveg
vagy : tisztelteti az áldozat a kedélyes 

szerkesztőt
„A  kedélyes koldus Berlinből Írják: 

Egy ismert berlini kereskedőnél, aki a 
Grunewaldban lakik, egy rongyosan öltö
zött ember kopogtatott be és a keres
kedő által ismert hölgyre való hivatko
zással támogatást kért tőle. A kereskedő, 
aki már utón volt, felszólította a koldust, 
hogy kisérje el a pár száz lépéssel odébb 
lakó hölgyhöz. Útközben a koldus egy 
ökölnyi nagyságú követ húzott elő a zse
béből és azzal fejbevágta a kereskedőt, 
úgyhogy az elvesztette az eszméletét. A 
koldus ezután kiüritette az áldozat zse
beit és nyomtalanul eltűnt." (A „Magyar- 
ország" augusztus 19-iki számából.)

Hogy jön a csizma a spájzba,
vagy: mi köze a májnak a tüdőhöz?
A Magyarország egyik augusztusi szá

mában olvassuk:
„Titokzatos haláleset Jászkarajenőn cí

mű minapi közleményünkkel kapcsolat
ban a következők közlését kérik tőlünk: 
Midőn Vágó Istvánt május hónap 19-én 
megvizsgáltam, rajta, a farán levő ütés- 
nyomokon kívül egyéb sérülést nem ta
láltam; miért is azt, hogy a halál oka 
a máj sérülése volt, dacára annak, hogy 
tüdőgyulladásra utaló tüneteket nem ész
leltem, e lelet alapján nem mondhattam

Reklámok cikkáznak, filmszínházak 
ígéretei röpülnek magas rakéta módjára, 
szól a nagydob. Közben pedig a szezon 
lassú, vontatott léptekkel indult meg. De 
most egyszerre itt van egy igazi, szezon 
közepébe illő esemény. A szezon első, 
igazi nagy premierje. A legfrissebb ame
rikai produkció első filmje most vonul 
be Pestre. Az amerikai FOX boldogan 
mutatta be Newyorkban egyik büszkesé
get, a

MISS CHARLESTON 
cimü nagy társadalmi rajzot.

MADGE BELLAMY
fekete szempárja, tökéletes mondain alak
ja, gyönyörű lábai, ragyogó charlestonja, 
művészi játéka lehetővé tette a zseniális 
rendezőnek, hogy megalkossa ezt a nagy 
filmet.

„Nyolc felvonáson keresztül egy pilla
natra sem engedi ki bűvös kezéből a né
zőt ez a film. Elragadtatást váltott ki 
minden nézőből*', Írja a Newyork Times 
szigorú kritikusa a Miss Charleston be
mutatója után.

E filmmel egy sajtóbemutatón adták ki a

és nem is mondtam. A halál valódi okát ' 
a boncolat van hivatva kideríteni. Kerék
gyártó Loránf dr."

T H E A T R A L I A
A szókimondó asszonyság a Vígszín

házban szenzációs sikert aratott. Sardou 
izgalmas szín játékát Fedák Sári ritka 
érdekes művészi egyénisége és Törzs 
Jenő frappáns Napoleon-alakítása első
rendű eseménnyé avatja. Az uj szezont 
nem kezdhette volna meg nivósabban a 
Vígszínház, mint ezzel az örökéletü Na- 
poleon-darabbal. — Szombaton Lengyel 
Menyhért nagysikerű vig játékának, a 
Seybold-nák ötvenedik előadása lesz, 
Fedak Sárival a címszerepben.

A „Bazsarózsa" reklámja. A ,,Bazsa
rózsa" nagy sikerét nemcsak a sajtó el
ismerése, a bemutatón elhangzott tom
boló tapsok, hanem a közönség tetszése 
és elragadtatása is fényesen igazolta.
A „Bazsarózsa" legnagyobb reklámja — 
a közönség, amely estéről-esté re meg
tölti a színházat és teljesen átadja ma
gát Raggamby és Békeffy szenzációsan 
mulatságos darabja vidámságának és 
lelkesen tapsolja Berky Lili páratlan 
művészettel megalkotott képviselőnőjét, 
Csortos Gyula nagyszerű miniszterét, 
Somlay Artur nyakas magyarját, Z. 
Molnár, Tamay, Dénes kitünően vidám 
figuráit és az egész nagyszerű együttest.'
A sok zene és ének csak fokozza a ki
tűnő hangulatot. A „Bazsarózsa" nagy 
sikere folytán minden este szinrekerül a 
Magyar Szinházban.

cimü derűs, kedves történetet, melyben 
Buck Jones egy csapással az összes nagy 
lovas színészeket lefőzte.

Külön szenzáció lesz a Megkergült lift 
cimü burleszk, mely a hollywoodi film
börzén a „world best" nevet nyerte, ami 
azt jelenti, hogy a világon a legjobb.

Ha a Tinta Matyi-1 és két Hiradót még 
hozzávesszük, úgy statisztikailag is meg
állapítható, hogy az UFA-Filmszinház és 
az Uránia műsora nemcsak minőségre, 
de mennyiségre is óriási, amennyiben

Miss Charleston 8 felv.
Cowboy hercegnő 6 „
Burleszk 2 „
Tinta Matyi 1 ,,
Magyar Híradó 1 ..
UFA Híradó _ J  „ _

összesen: 19 felv.
Mindez sok pénzbe kerül, de a színház 

törvénye: Dobd ki a pénzt az ablakon, 
hogy az ajtón duplán bejöjjön.

A  fílmszezón első igazi premierje
Miss Charleston, az 1926 új nőtipusa, Madge Bellám! 
hóditó szerepe. Cowboy és hercegnő, nagy cowboydilm.

Azonkívül
A világ legjobb burleszkje : A megkergült lilt. Tinta Matyi és Híradók 

Két és félórás előadások csütörtöktől 
AZ UFA FILMSZÍNHÁZBAN ÉS URÁNIÁBAN

COWBOY ÉS HERCEGNŐ
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Kovács urnák meghalt a harmadik 
felesége. A szomszédja, Németh ur, 
aki az első két asszony temetésén je
len volt, nem akart elmenni a vég
tisztességre. Azt kérdezi tőle a fele
sége:

— Miért nem mész el? Ez nem 
lenne szép tőled.

Németh ur egyideig nem válaszol, 
majd ezt mondja:

— Tudod, nagyon furcsán érzem 
magam . . .  Még egyszer se adtam Ko
vácsnak revánsot.

NŐK AZ EGYETEMEN
Klebelsberg Kunó gróf megkegyelme

zett a nőknek: ismét az egyetemre bo
csátja őket. Igen ám, de az orvosi kar 
titokban tartotta az engedélyt. Hm, egé
szen gyanús a dolog. A szakállas pro
fesszor urak titokban kezelik a nőkér
dést. így legfölebb csak arra van re
mény, hogy — kilenc hónap múlva lesz 
gyümölcse a Klebelsberg-féle rendelei
nek.

ROSSINI SZOBRA 
— Történeti adoma —

Mikor Bologna városa Rossini mester
nek, a „Szevillai borbély** halhatatKn 
szerzőjének szobrot akart emelni, kül
döttség kereste föl a költőt, aki meg
kérdezte:

—: És mennyibe kerül az a szobor?
— Százhúszezer frankba, — hangzott 

a válasz.
— Tudják mit? Adják nekem azt a 

pénzt, én majd megcsináltatom a talap
zatot és minden évben kétszer felállók 
rá. így legalább az eredetit kapják a 
másolat helyett.

A SZÓRAKOZOTT ORVOS
A pincér: Van kérem pörkölt mel

lem, kirántott combom, vagdalt tüdőm...
Az orvos: Az ördögbe i s ! . . .  Mit jön 

itt nekem a panaszaival? Én csak dél
után háromtól ötig rendelek.

ÖNAGYSÁGA ELSŐ GONDOLATA
Kedves Borsszem Jankó! Egy házas

párnak nekiment egy száguldó automo
bil, fellökte őket és továbbrohant. A 
rendőr odalép hozzájuk.

— Tudják kérem, milyen száma van 
annak a kocsinak?

— Igen, — felel föltápászkodva a férj. 
— Az első két szám az én éveim számát 
adja, a másik kettő a feleségemét.

— Adolf, — szólal meg az asszony — 
hagyjuk futni azt a komisz soffőrt.

BETEGÁGYNÁL
A férj (39 fokos lázban): Hol va

g y o k ? ... A menyországban?...
A feleség: De fiacskám . . .  hiszen mel

letted vagyok.

LEVÉL FALU RA
A vagyonod töméntelen,
tiéd a legelő,
hol a tehén terem.

Tiéd a tej, tiéd a liszt, 
tiéd a vaj,
nálad no a sertéskaraj.

Tyuk, kacsa és liba 
es sok más állatok!
Monda: a feleségem vászonszoknyája 
hogy érzi magát nálatok?

ha: a zongorámnak 
milyen most az élte?
Emlékszel, milyen szép libát 
adtál cserébe érte?

Szép uj frakkomba termeted 
belefér-e még?
A színházi látcsövem él-e még?

Hogy van hófehér párnám, melyet 
nem tesznek többé alám, 
ha rajta pihensz esténként, 
gondolsz-e néha-néha rám?

Mi gondolunk Rád, ha fájó fejünkön 
végigsimitjuk tenyerünket. . .
—  Ó Gazduram, add meg nékünk 
a mi mindennapi kenyerünket.

Gondold meg, az ember halandó, 
legyen bár földje, háza sok 
s végül te is a föld alá kerülsz, 
nemcsak az ezresek és százasok.

Szenes ember

1 -... I --- =!.■ = = ■ = -  -■ = = ■
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Jó kávé - jó egészség!
Híres orvosok elismerik a babkávé ki

tűnő hatását az egészségre ; ezért tiszta, 
hamisítatlan babkávét rendelnek.

Meinl Gyula

9 oldal

A fiatal Blaustein tudományos köny
vet ólvas éppen, mikor a falusi 
jegyző belép a szobájába.

—  Ilyen nehéz könyvet olvas? 
Képzelem, milyen okosnak kell lenni 
ahhoz, hogy az ember megértse.

—  Szó sincs róla, jegyző ur, —  felel 
Blaustein. —  Maga is megértené.

RÁDIÓ A FALUN
— És mondja csak, van itt rádió?
— Nincsen, kérem, de majd csinálunk.
— Hogyan? Hát maga ért hozzá?
— Hogyne! Csak fölmászok a telefon- 

póznára és leszedem a drótokat.

Á~„SZÓKIMONDÓ ASSZONYSÁG** 
KÖRÜL

Egy kopasz lipótvárosi ül a feleségé
vel a Vígszínházban és a „Szókimondó 
asszonyság" szereposztását nézi a műsor
lapon.

— Te, Laura, nézd csak, itt az áll: 
„Hübscher Kata — Fedák Sári". Szerin
tem csak egy Hübscher Kata volt: 
Blaha Lujza. A Fedák legfölebb — Hübsch 
lehet. Die Blaha war unbedingt hübscher.

FIRENZÉBEN

Móricz Zsigmond: Hü, de szép, az an- 
tiját nékije!

Simonyi Mária: Kár, hogy nem Mis
kolcon áll, ugy-e?

Móricz Zsigmond: A fenét! Akkor egy 
pesti ember se nézné meg.

NINCS KIVÉTEL
— Papa, mondd, igaz az, hogy pénte

ken nősülni szerencsétlenség?
— Ördögöt! Miért lenne a péntek ki

vétel?

MIT SZÓL EHHEZ VASS?
Kállay Tamást, az aranyos kedélyű 

Tamyt megkérdezte egy újságíró, hogy 
helyesli-e a mandátumok meghosszabbítá
sát? Tamv igy felelt:

—  Ugyan kérem! Hisz nincs a kor
mánynak egy vasa se!

Kérdés: mit szól ehhez Vass?

Igyunk Szent Lukácsfürdő KRISTÁLY-ásványvizet !
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Dr. Máj omszky Tibi
naplója az amerikai főzésről

(Hétfő.) Ma láttam a korzón egy csuda 
stramm nőt. Erősen fixiroztam, de ő úgy 
tett, mintha észre sem venne. Szóval tet
szem neki.

(Kedd.) Ma ismét láttam őt. Jól be
néztem a kalapja alá, mire ő undorral 
elforditotta a fejét. Milyen ravasz!

(Szerda.) Bemutattattam magamnak a 
kis nőt. Udvaroltam is neki, hadd örüljön. 
Ö persze úgy csinálta, mintha unatkozna. 
Mennyire tudja ez a nő titkolni, hogy 
őrülten szerelmes belém! De hát ez az 
amerikai főzés!

(Csütörtök.) Hallom, hogy a kicsike 
azt mondta rólam valahol: „Nem is igaz, 
hogy olyan csúnya vagyok, mint amilyen 
buta és unalmas.” Ismerem ezt a trükköt, 
Angyal! Hiszen ez egy nyilt szerelmi val
lomás. De nem is tudom, miért szeretnek 
ennyire a nők? Mert olyan alakom van, 
mint Pallavicini Gyurinak? Na, van 
még ilyen legalább kettő Európában. 
Vagy, mert olyan érdekes, gyönyörű fe
jem van, mint Molnár Ferinek? Hát ami 
igaz, igaz. Vagy talán a lángeszem impo
nál nekik annyira, mint a Hegedűs Ló
ránt é?  Nahát Petőfi sem volt éppen buta 
Hu, mégse rajongtak érte ennyire a nők!

(Péntek.) Tegnap huzni akartam a drá
gát és végigsétáltam a korzón Csiby Iby- 
iJel. Hanyagul félárbócra engedett haris
nyát és szandálcipőt (á la drótostót) vi
selt. Nyakában panyókára vetett lila tö
rülköző lengedezett, ö maga halvány
zöldre volt festve. Az angyalt köszöntöt
tem. de nem akart észrevenni. — Képze
lem, hogy sirt az éjjel Iby miatt. Szen
vedj, kutya!

(Hosszú szünet.)

Hallom, hogy az édes, miközben egy
mást amerikásan főzzük, férjhez ment. így 
akar bosszút állani. Szegényke, pedig

ezzel úgy sem imponál. Úgyis tudom, 
hogy akkor válik el az urától, amikor én 
akarom. •

(Még hosszabb szünet.)

. . .  Az angyalnak most született meg a 
harmadik gyereke. Naiv lélek! Azt hiszi, 
hogy engem ezzel féltékennyé tesz! De 
hogy mire nem képes ez a nő dacból! . . .

Josipovits Iza

A JÓ FIÚ
— Kinek köszön olyan nagyot, Pali?
— Az uj kormányfőtanácsosnak. Mért 

higyje szegény, hogy most már kevesebb
re taksálom?

A MAJOMKETREC ELŐTT
— Ha még egyszer a világra jönnék, 

majom szeretnék lenn i...
— Úgy látszik, maga nem valami 

nagy hive a változatosságnak.

Rébuszok
I.

Az úszó Bárány első lett az Európa- 
bajhokságban. Ugyanakkor dr. Birka 
első lett a magyar eluszásban.

VIDÉKI HOTELBEN
— Mondja csak, pincér, mik azok a 

fekete pontok a falon?
—* Tessék megpróbálni és odasuhin

tani egyet a zsebkendővel: ha ott marad
nak, akkor poloskák, ha elröpülnek, 
akkor legyek.

NEM SÜRGŐS
A férj (a telefonnál): Doktor ur, va

lami nagy baj érte a feleségemet. Egy 
óra óta erőlködik és nem tudja kinyitni 
a száját.

A doktor: Talán állkapocsgörcsben 
szenved . . .

A férj: Azt hiszi, doktor ur? . . .  Ké
rem, ha az ideje engedi, nézzen be hoz
zánk a hét valamelyik napján.

A MŰVELT SZUBRETT
— Jaj, doktorkám, olyan rosszul ér

zem magam, — panaszkodik az ünnepelt 
szubrett az orvosnak. — Az az érzésem 
van, mintha a Kolumbusz kardja lebegne 
a fejem fölött.

— Talán úgy gondolja^ művésznő, — 
felel finoman a doktor — hogy a Da
moklész to já sa ? ...

Z á l o g c é d u l á k a t
kiváltok. Ékszereket, brilliánsokat 

bárkinél drágábban vesz
^7úkúlv Emil Budapest, Király-utca 51ÓLUAulJ LIiIII Teréz-templomnialize»beI1 Telefon

J. 105-35.

1000 korona
M agyar Hírlap

Megfejtése: a Borsszem Jankó szeptem
ber 12-iki számában.

A megfejtők értékes jutalomban ré
szesülnek.

A borsszem Jankó augusztus 15-iki 
számában megjelent rébusz helyes meg
fejtése: „Halál ellen nincs orvosság” . A 
megfejtők közül Kner Izidor (Gyoma) 
egy üveg parfómöt nyert.

A legjobb, legtartalmasabb, leg
nívósabb reggeli újság.

Felelős szerkesztő: Roóz Rezső

Főmunkatársak :
Feleky Géza és Móra Ferenc
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LÁNYI VIKTOR.
a zeneszerző, költő és műfordító legújabb 

műfordítása

I

Egyidőre hátat fordít a zenekarnak és a 
Városi Színházban operákat rendez.

Reb Menachem Ciceszbeiszer 
szörnyű átkozódásai

— Bodapesten led- 
jenek teneked té
li álmaid és nyári

vendéglőid!
— Ledjél te Athén

be edj diktátor!
-*r- O Népszava in

tézzen teellened edj 
finom támadást!

— Soványan men
jen el o te felesé
ged Siófokra és ne

te ledjél az ok, hodj meghízva jün haza!
— Ledjél te edj meteorológ és éccaka 

találkozzál te edj el had jött nyári ven
de glube o tolajdonossal!

— Kiobáljon edj fajvédü Tihanyba:
„büdös zsidór és a visszhang téged ver
jen vissza!

Ledjél te edj koplalómüvész és ad
dig büjtölj, ómig a .,Szózat" újra meg
jelenik!

Led jen o te hajadon lángyod edj 
sporthöldj és minden hónapba kéccer 
ledjen neki o bajnokság!

— Lepjél te meg o feleséged, mikor o 
fürdőkádba lubickolja o Bárány és bent 
von o Farkas!

Van-e már önneK
erő- és szcrencselalizm^nfa? 

Sincsen ?
Oh* Oh! írjon hát azonnal : B. Tamm, 
Burg, b M. Frledcnstr 15. (DeuUchland)

A ..Jogi Knan 1 nxerencsé* fordulatot ad 
életpályájának

________________ Ara § Mk.

Pengő-átszámítási tabella
Meg akarjuk könnyíteni a közönség

nek a pengö-átszámitás matematikai 
műveletét és könnyen áttekinthető ta
bellát adunk az alábbiakban:
Hány pengője van? Mi az értéke?

1 pengő Nimolista
10 ff Magánhivatalnok
50 «« Államhivatalnok

100 Vezérigazgató
500 ff Ünnepelt iró

1000 ff Kardalosnő +  bankár
2000 ff Primadonna — barát
5000 ff Rutinos képviselő

10.000 ff Háziőrizetes köz
gazdász

50.000 » Fölfüggesztett vám
tiszt

100.000 ti Elcsapott forgalmi
adó-ellenőr

1,000.000 „ Egyéb csirkefogó
Akinek ennél is többje van, az arról

ismerhető fel, hogy potyajeggyel jáT 
színházba, kiolvasott újságokat járat 
és egy vasat se költ jótékonycélra.

Legújabb kiadás
— Családapáknak ajánlva —

Könyvet megy vásárolni az apa gimna
zista fiának. A kereskedő felszalad a lét
rán, nyilván azért, hogy elérje azt a ma
gas árat, amibe a könyv kerül. Szépen, 
gondosan letörli róla a port és átnyújtja 
az apának:

— Parancsoljon...
Az apa kezébe veszi, forgatja és mi

után a könyvet kissé ócskának találja, 
érdeklődni kezd:

— Mondja, ez a legújabb kiadás?
A kereskedő mosolyog:
—  Uraságod számára mindenesetre a 

legújabb kiadás, feltéve, ha k ifizeti...

A BORSSZEM JANKÓ 
előfizetési árai :

Egész é v r e .............................. 240.000 K
Félévre ................................... 125.000
N egyedévre................................. 65.000 „

Kiadóhivatal : V/., Mozsár ucca 9.

Felelős szerkesztő és kiadó :
MOLNÁR JENŐ 
Laptulajdonos :

B o rsszem  Jankó Lapkiadó R t.

Szerkesztőség és kiadóhivatal :
VI.f Mozsár-ucca 9. (Telefon: T. 33— 24.)

Viktória nyomda, Magyar-u. 52.
Felelős tulajdonos : Goldstein József.

— Hát nem küldsz el Adolf Marien- 
badba egy kis fogyókúrára? . . .

— Várj januárig, akkor olcsóbb lesz. 
Eltörlik a husfogyasztási adót.

1 - ^  | =  = ■= = !

ARANYKÖPÉSEK
Sok embernek csak azért mondom a 

szemébe az igazságot, mert nem tartom 
méltónak arra, hoty hazudjak neki.

*
A szerelem olyan, mint a Borsszem 

Jankó: míg uj nincs, addig a régi érde
kel bennünket.

*
A szerelem hol csirkefogót, hol úri

embert csinál a férfiból.
*

Szükség törvényt bont és házasságot.
(Karádi Emil)

Szerkesztői üzenetek
A Borsszem Jankó jelen számát csü

törtökön, augusztus 26-án zártuk le. — 
Kéziratok és rajzok kizárólag a főszer
kesztő címére (Budapest, Mozsár-utca 9) 
küldendők. — Kéziratokat nem őrzünk 
meg.

Vejke. Ezúttal is akadt közte néhány 
ügyesebb. Az említett gyűjteményt küld
je be. — K. Z. (Dunapataj.) Levél ment. 
— J• 1. Kettő bevált. Sokkal vidámabb 
és bátrabb, mint valaha. — G. E. Itt ad
juk a kívánt családi hirt: „Tóth István 
augusztus 25-én feleségül vette Nagy 
Marit (Csesznek). — Rák. Csak előre, 
édes fiam! — Poéta. Ön rigmusokban zo
kogja el, hogy megint nem nyert az osztály
sorsjáték húzásán. Hát nem tudja, maga 
szerencsétlen, hogy a költő és a sorsjáték 
nem egy anyaméhben született. — Baksis. 
Lehet, hogy fején találta a szöget. A  
balatonmenti pincéreket Lendvai-Lehner 
izgathatta fel, hogy mindnyájan kevésnek 
találják a borravalót.

(Több levélről a jövő számban.)

RADIO-
anyagok gyári árban

Dénes Testvérek
Elektrotechnikai és Fémárugyár Rt. 

Budapest, Teréz-körut 26
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-  Méri fekszel a Qátadon, Róza ?
-  Meri nem akarom, Qogy a Qá mögöíl valakivel kikezdj.

E G Y S É G E S P A R T I  N Y I L A T K O Z A T

A  k orm ánypárt vezetősége az alábbi 

sorok  közlésére  kérte fel lap u n k at: 

H a lla tla n ! A m ia tt a ked élyes inkei vi> 

zit m iatt m ennyire tá m ad ják  a  m in iszter

eln ök öt. M i közü k  hozzá, hány napot tö lt  

G ö m b ö s In kén ? A k in e k  nem inke, ne 

vegye m a gára!

Z E R K O V I T Z  T Ö R T  H O R D ?

—  H a llo tta d  a leg u ja b b a t?  . . .  Z erk o - 
vitz B éla tört hord az övében.

—  A z  övéb en ? T éved sz . A h o g y  őt is 
m erem , az sem az övé.

CSIKLANDÓS KÉRDÉS 
Nem tudja kérem, kedves Borsszem 

Jankó: azok jegyeztek-e hadikölcsönt, 
akik most ellenzik a valorizálást?

P E S T I P É N Z Ü G Y E K
—  M it szólsz  h ozzá ? A  pénz h atszáza 

lékos.
—  N ekem  m o n d o d ? Én nálam  m indig  

csak  hat százalék a van annak, am i k ell.

EGY KIS BLŐDSÉG
—  Rogy hívják a sovány gárdistát?
—  Hát hogy?
—  Agárdistának.


